
 

ТАРИФА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ  

В ЦУДС «ТОПЛИНА” 
 

Чл.1. Такси за потребителите на социални услуги, предоставяни от ЦУДС: 

1. Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, посл. 

изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.), социалните услуги се извършват срещу заплащане на 

такси от лицата, които ги ползват.  

2. За ползване на социални услуги в Центъра за услуги в домашна среда потребителите 

заплащат месечна такса. 

Чл.2. Методика за изчисление на потребителската такса: 

1. Потребителските такси по дейности са обвързани със стойността на услугите, 

тяхната продължителност и с дохода на потребителите.  

2. Минималната потребителската такса за дейността възлиза на 0.19 лв./час.  

3. Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на 

диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.19 лв./час) се умножава с 

различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на 

потребителите. Определянето на диференцираните ставки, в зависимост от дохода на 

потребителите,  се извършва по следния начин: 

  

  

Потребители, чийто доход 

е равен или по-нисък от: 

  

Коефициент 

  

Гарантиран  

минимален 

доход 

Диференцирана 

ставка за 

потребителска 

такса за услугата 

1. Гарантирания минимален доход 

     (ГМД)* 

1.0 до 65 лв. 0.19 лв/ч. 

2. Двукратния  размер на ГМД 1.1 от 65,01- 

130,00 лв. 

0.21 лв/ч. 

3. Трикратния размер на ГМД 1.3 от 130,01-

195,00 лв. 

0.23 лв/ч. 

4. Четирикратния  размер на ГМД 1.5 от 195,01-

260,00 лв. 

0.28 лв/ч. 

5. Петкратния размер на ГМД 1.8 от 260,01-

325,00 лв. 

0.33 лв/ч. 

6. Шесткратния размер на ГМД 2.0 от 325,01-

390,00 лв. 

0.36 лв/ч. 

  

  

  

  

над  390,01 лв. 1.80 лв/ч. 

             

* - Определен ежегодно с ПМС, за 2012г. ГМД е 65,00 лв. 

  

4. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени 

часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка. 

5. Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален 

доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.80 лв./час.  

6. Не се считат за доходи, при определяне размера на таксите: 

� Помощи, отпуснати по реда на ППЗСП; 



� Добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена 

работоспособност над 90 на сто, с определена чужда помощ; 

� Помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8 г и чл. 10а от Закона за 

семейните помощи за деца; 

� Месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания; 

� Помощите, определении с акт на Министерски съвет; 

� Хуманитарните помощи; 

� Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; 

� Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели 

участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите 

във военни контингенти на ООН; 

� Еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по 

възходяща и низходяща линия до втора степен; 

7. Дължимата такса се отдържа от личните доходи на лицето. 

8. Деца до 18-годишна възраст не заплащат такси за ползване на услугите в Център 

за услуги в домашна среда «Топлина». 

9. Не се събират такси от лица, които нямат лични доходи и спестявания.  

10. При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на 

ЦУДС, последната такса остава незаплатена. В този случай ЦУДС подготвя 

предложение до Общински съвет в края на всяка календарна година за опрощаване на 

неплатените такси. Предложението се придружава от списък на починалите през 

годината лица. 

  
Чл. 3. Таксата за ползване на услугите в ЦУДС се начислява за текущия месец, а се 

събира от длъжностните лица и се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца за 

който се дължи. Таксата се събира в брой от служители на ЦУДС, срещу издаване на 

приходна квитанция. 
 

 

 

 

 


